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Introdução 

Francisco Rodrigues Lobo (FRL), célebre poeta leiriense, viveu no séc. XVI e início do 

séc. XVII. Era apaixonado pela fauna e flora que povoavam esta região, servindo-se 

desta paisagem bucólica como ‘musa’ para a sua obra. Por essa altura, o campo e a 

mata eram dominados por espécies autóctones e a relação do Homem com a natureza 

era sustentável.  

Celebra-se este ano em Leiria, o 4º centenário da morte de FRL. Nesse sentido, a 

Câmara Municipal de Leiria (CML) está a desenvolver várias atividades no domínio da 

educação, cultura e ciência, em articulação com 13 escolas do Município, incluindo o 

nosso estabelecimento de ensino (ESFRL).  Exposições, espetáculos, oficinas e debates, 

visitas de estudo e roteiros, dias comemorativos, composições musicais, e-books, 

vídeos, fotografia, diversos painéis, são algumas das atividades que constam na agenda 

cultural.  

Na nossa escola, os docentes, principalmente os professores da disciplina de 

Português, disponibilizaram algumas aulas para abordar FRL, a sua vida e obra. 

Atividades desenvolvidas neste contexto motivaram o nosso interesse e a vontade de 

participar com este tema no 29º Concurso Jovens Cientistas. 

A Mata Nacional de Leiria (MNL), também conhecida por Pinhal do Rei, Pinhal de Leiria 

ou Mata do Rei constitui um elemento identitário da nossa cidade (Leiria), com valor 

ambiental, económico e ainda, histórico-cultural. Infelizmente, a realidade revelada na 

obra de FRL, não é a presente porque esta se transfigurou. Ao longo de vários anos, 

assistimos à destruição da Mata do Rei, sobretudo por causas antrópicas.  

O abate da vegetação autóctone não seguido de reflorestação, a inserção de espécies 

invasoras e a desvalorização do património natural são fatores que contribuem para a 

progressiva degradação da MNL. Uma agravante são ainda os incêndios a que a Mata 

tem estado sujeita nas últimas décadas. Estes incêndios, destroem populações de 

espécies, relações bióticas entre essas mesmas populações, e vegetação autóctone, 

destruindo o potencial de desenvolvimento ecológico, económico e social.  

Como equipa, temos vindo a desenvolver um projeto interdisciplinar no âmbito da 

Cidadania e Desenvolvimento, desde o início de janeiro. Nesse sentido, temos tido a 

oportunidade de refletir sobre as características originais da Mata do Rei e sobre o 

desenvolvimento ambiental que nela se tem vindo a assistir. Ao mesmo tempo, 

celebramos e homenageamos o grande poeta leiriense, Francisco Rodrigues Lobo, 

patrono da nossa escola. É deste conjunto temático que nasce a ideia do nosso projeto: 

a relação estabelecida entre os versos do poeta e as características da MNL, da sua 

fauna e flora atuais e autóctone, tal como o escritor nos desvenda na sua obra. O nosso 

projeto mostra que a Literatura Portuguesa e as Ciências Ambientais, ainda que áreas 

muito distintas, podem intercalar-se e complementar-se e que a poesia de FRL pode 

também ser objeto dessa abordagem e isso nunca foi feito. Até agora. 
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1.1 - Francisco Rodrigues Lobo, o poeta 

1.1.1 - Quem foi e em que época histórica viveu 

Nascido em 1580, em Leiria, Francisco Rodrigues Lobo (FRL) é considerado o pioneiro 

do Barroco na Literatura Portuguesa. Filho de André Luís de Lobo e D. Joana de Gavião, 

formou-se em Direito na Universidade de Coimbra, onde iniciou a sua atividade 

literária. Licenciou-se em Direito Canónico e, foi nesta altura, que escreveu o livro 

Primavera. Foi, posteriormente, influenciado por Sá de Miranda, Gil Vicente e Camões.  

Pensa-se que era ligado à nobreza, entre os quais D. Teodósio II e D. Duarte de 

Bragança; este último fornecia-lhe casa. Viveu durante a ocupação espanhola filipina já 

instalada em 1580 em Portugal, o que pode explicar numerosas obras escritas em 

língua castelhana. FRL escrevia raramente em português. 

Na época de FRL, o bucolismo era o movimento literário em voga, que assentava sobre 

a representação da vida pastoril, descrevendo a qualidade ou o caráter dos costumes 

rurais, exaltando as belezas da vida campestre e da natureza. Na obra poética de 

Rodrigues Lobo, a natureza tem ampla presença e acompanha ou reflete os estados de 

espírito do compositor. 

 

1.1.2 - Sobre o que escreveu e como via a paisagem, a natureza 
 

Da perspetiva formal e temática os seus textos transbordam de lirismo quinhentista 

(estilo elevado, mas mavioso e apaixonado relativamente ao séc. XVI). F. Rodrigues 

Lobo amava toda a fauna e flora de Leiria, que eram o seu retrato e marca. 

Em 1601, foi publicada A Primavera. A obra, primeira novela da trilogia, divide-se em 

três partes, nomeadas, respetivamente, Vales e Montes entre Lis e o Lena, Campos de 

Mondego e Praias do Tejo, o que corresponde à caracterização e representação de três 

espaços percorridos pelo protagonista, e nessas passagens há três momentos que o 

destino lhe vai ordenando, correspondentes à sua peregrinação. 

O Vales e Montes entre Lis e Lena corresponde ao espaço da terra natal, o que compara 

a Lereno a sua identidade, por ser pastor nato e criado por essas terras, onde cuidou 

do seu rebanho enquanto as canções lho permitiram. Este espaço mostra um tempo 

que adiante trará a lembrança de um período que foi marcado por felicidade e no qual 

Lereno cantava a alegria de cada amanhecer. 

1.1.3 - Obra produzida e suas qualidades 
 

 A obra de Francisco Rodrigues Lobo está repleta de descrições de flores, árvores, 

plantas, arbustos… do verde florido que crescia junto aos dois rios, Lis e Lena (seu 

afluente). De todas as suas obras, as mais conhecidas são as seguintes (ipleiria.pt): 

 

• Primavera (1601), que é das melhores composições portuguesas; 

• O Pastor Peregrino (1608). Na borda exterior do Jardim, voltada para o 

Largo 5 de Outubro, ergue-se a estátua do Pastor Peregrino. Esta 

estátua em pedra, esculpida por Pedro Anjos Teixeira, e inaugurada em 

1959, é uma figura pastoril, que nos romances bucólicos de FRL 

representa o próprio poeta; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Natureza
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• Condestabre (1609) apresenta, em decassílabos, a vida de Nuno Álvares 

Pereira; 

• A Corte na Aldeia (1619), que é considerada como o primeiro sinal 

literário do Barroco em Portugal. 

 

FRL escreveu romances bucólicos, onde o campo se apresenta como um espaço 

harmonioso, onde tudo é sereno e paradisíaco e também escreveu sonetos, estrutura 

literária formada por duas quadras e dois tercetos, intimamente ligada à literatura 

italiana renascentista, onde sonetto significa "pequena canção" ou pequeno som, canto 

ou melodia. 

 

Em homenagem ao autor, foi atribuído o seu nome ao antigo liceu de Leiria, instituição 

criada em meados do séc. XIX, hoje Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo, a 

escola que frequentamos. A estátua mais imponente do poeta encontra-se na Praça 

Rodrigues Lobo. FRL morreu afogado no rio Tejo, durante uma viagem de barco, no dia 

4 de novembro de 1621. 

 

1.2 - Nós, as jovens cientistas 

1.2.1 - Quem somos e em que época histórica vivemos 

Somos Luana Silva, Marta Pinhal e Filipa Dinis. Frequentamos o 10º ano na ESFRL 

(Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo), no curso de Ciências e Tecnologias. 

1.2.2 - Como vemos a paisagem e a natureza 

Sempre fomos atentas à paisagem que nos rodeia, reconhecendo nela um importante 

valor cultural, histórico, ambiental e económico, porém, só este ano letivo, tivemos 

oportunidade de explorar mais profundamente este assunto, através dos trabalhos 

propostos pelos professores. 

É evidente que a realidade do séc. XVI, a realidade de Francisco Rodrigues Lobo, não é 

a que vivemos. Hoje, a paisagem natural e os ribeiros do Lis e do Lena estão muito 

diferentes e cabe à nossa geração encontrar na ciência a matéria para fazer a 

necessária poiesis, que aspira à sustentabilidade. Vivemos numa época pandémica, em 

que a emergência sanitária levou a uma ainda maior apreciação da paisagem e 

valorização da natureza, numa época em que os jovens casais regressam às aldeias dos 

seus avós a fim de viverem uma experiência rural e tradicional e reanimar o movimento 

bucólico. 

De todo o lado somos lembradas de que nascemos num tempo estranho, de que 

vivemos numa época histórica de emergência global onde se destaca a importância de 

corrigir o rumo das alterações climáticas que a industrialização provocou. Greta 

Thunberg, uma jovem da nossa idade, sentindo o apelo pela salvação do planeta 

lembra-nos que “Nunca somos pequenos demais para fazer a diferença”.  É esta ideia, 

de que todos podemos ser agentes de mudança e que ela está ao alcance de cada uma 
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de nós que a professora Isabel Vieira, nossa orientadora neste projeto, nos tenta incutir 

motivando-nos à participação no Concurso Jovens Cientistas. 

Para além de constituir um ecossistema identitário da nossa cidade, em que coabitam 

centenas de espécies, a Mata do Rei (Mata Nacional de Leiria) é fundamental à fixação 

das areias das dunas e, consequentemente, na proteção dos campos agrícolas e 

desenvolvimento de recursos energéticos renováveis. Estudámos, em laboratório, as 

espículas dos pinheiros, refletimos sobre a sua relação com a atmosfera na qualidade 

de sumidouros de CO2 e produtores de biomassa, e da sua relação com os solos 

arenosos costeiros, sujeitos a frequentes regimes de stress hídrico e hipersalino e 

pudemos perceber que, embora não autóctones, os pinheiros da Mata do Rei se 

tornaram, ao longo dos séculos, essenciais à qualidade dos biótopos locais e ao 

desenvolvimento sustentável da região. 

1.2.3 - A história que vos contamos sobre a Mata do Rei 

A Mata Nacional de Leiria, também conhecida como Mata do Rei é assim denominada 

pela sua grande associação ao rei D. Dinis, o sexto rei de Portugal. 

D. Dinis, de cognome O Lavrador, viveu entre 1261 e 1325. Foi o monarca que mais 

influenciou o crescimento e desenvolvimento da Mata do Rei. Ainda que se acredite 

que a Mata do Rei tenha sido mandada plantar por D. Sancho II, de forma a travar o 

avanço do mar e das areias para os campos agrícolas, hoje D. Dinis é a figura 

monárquica vinculada ao desenvolvimento deste património ambiental. 

O reforço da área da Mata, por D. Dinis, seria posteriormente útil à extração da madeira 

e da pez necessária para a construção das Naus dos Descobrimentos (1415 e 1543). 

Apesar da Mata do Rei ser também conhecida por Pinhal do Rei, ou Pinhal de Leiria, 

esta apresenta uma enorme biodiversidade não sendo constituída apenas por pinhais. 

Trata-se, pelo contrário, de uma elaborada paisagem que sustenta a inspiração para 

inúmeras obras de FRL. 

Hoje em dia para além de servir como base da atividade artística ou como meio de 

extração de madeira e pez, a Mata do Rei é um espaço de desenvolvimento, recreio e 

ciência, no séc. XXI. 
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1.2.4 - Que espécies vivem na Mata do Rei (MNL) 
1.2.4.1 – Ecossistema original de Francisco Rodrigues Lobo 

A maioria das espécies listadas na poesia de Francisco Rodrigues Lobo, estão ainda 

hoje presentes na MNL. Dada a dimensão deste ecossistema, diversas relações bióticas 

se estabelecem entre as espécies. Construímos um póster alusivo a este capítulo, que 

apresentamos ao Concurso Jovens Cientistas. Nele apresentamos espécies 

representativas de populações relevantes e identificamos algumas relações 

interespecíficas. De forma a facilitar a leitura e interpretação do póster, exemplificamos 

alguns casos: 

A camarinheira (no canto inferior esquerdo), é uma espécie selvagem que cresce nos 

sistemas dunares, e dá origem a um fruto, uma espécie de baga. É por isso predada 

(relação representada pela linha laranja) pelo melro (parte superior, ao centro) e o 

gafanhoto (no lado esquerdo, acima do lentisco-bastardo).  

A camarinheira e a urze (canto inferior esquerdo) competem (linha rosa) pela luz solar, 

pelo que não coexistem num mesmo espaço. 

 

O pinheiro-bravo (ao centro da Teia, mais abaixo) e a samambaia (no canto inferior, 

abaixo) estabelecem comensalismo (linha verde) já que esta última se desenvolve 

relativamente rápido e aprecia a sombra. 

 

O chapim (canto superior direito) é predador da processionária (canto inferior direito). 

Se o número de chapins diminuir na biocenose, a população de processionárias 

aumenta o que se pode traduzir numa praga. É por isso fundamental reconhecer que o 

desequilíbrio de uma só população do ecossistema pode afetar drasticamente todas as 

outras. 

 

O esquilo-vermelho (acima do pinheiro-bravo) é predador (linha laranja) dos frutos da 

faia (ao lado direito do pinheiro bravo).  

 

O álamo (ao centro da teia) compete com o pinheiro-bravo pelo acesso à luz solar. 

 

Mycena (um fungo ao lado do álamo) e as bactérias do solo (ao lado da Mycena) são os 

decompositores neste ecossistema, responsáveis pela conversão de matéria orgânica 

em matéria mineral. Este processo é vital, pois não só fornece ao ecossistema 

compostos necessários aos produtores, como assimila material que acumulado poderia 

ser prejudicial à biocenose. São encarados como predadores de todas as outras 

espécies; estão por isso rodeados por uma linha laranja. 

 

A Amanita phalloides (abaixo do pinheiro-bravo) é um fungo simbionte (linha amarela) 

do pinheiro-bravo, ou seja, na ausência deste não existe. 
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O cabrito (elemento poético em FRL) alimenta-se de ervas e arbustos. Neste 

ecossistema, é predador da urze. 

O freixo (do lado esquerdo do pinheiro-bravo) é considerado uma espécie de “meia-

luz”. Estabelece comensalismo (linha verde) com o pinheiro-bravo, que precisa de 

muita luz, ao contrário do freixo que suporta uma certa cobertura. 

1.2.4.2 – Em área invadida, abandonada 

Ecossistema Atual 

Quando se inserem espécies invasoras, estas tendem a competir com as autóctones, 

seja por luz, condições específicas do solo, ou obtenção de matéria orgânica. É por isso 

que numa área invadida, a diversidade biológica decresce, e as invasoras podem passar 

a ser a comunidade dominante. A possibilidade de recuperação natural dos 

ecossistemas diminui drasticamente, assim como o seu potencial para a biodiversidade. 

De forma a ilustrar esta situação, construímos um poster onde identificamos relações 

interespecíficas em área invadida, atual da MNL. 

O eucalipto (canto inferior direito, mais acima) e o pinheiro-bravo (ao lado do 

eucalipto) competem (linha rosa) pelo acesso à luz e à água. São ambas espécies 

introduzidas na paisagem, mas em Leiria, o pinheiro-bravo está naturalizado e é hoje 

indissociável do nosso modelo de desenvolvimento sustentável. 

A gramínea perene exótica e invasora Cortaderia selloana (também conhecida por 

penacho-branco) tem a capacidade de produzir cerca de cem mil sementes em cada 

pluma feminina, sendo extremamente competitiva (linha rosa). Afeta profundamente o 

desenvolvimento das espécies referidas nas obras de FRLobo e de outras como a 

samambaia (abaixo do pinheiro-bravo) e o lentrisco-bastardo (ao lado esquerdo da 

samambaia). Os penachos (canto inferior esquerdo, mais acima), para além disso, 

dificultam a locomoção da fauna da mata e possuem folhas cortantes. 

A Corpabrotus edulis (abaixo da Cortaderia selloana) cativa-nos com as suas flores 

coloridas, mas ilude-nos pela incapacidade de fixar as areias dunares. Pelo contrário é 

das que mais contribui para a desagregação dos arenitos quando se pendura e, como é 

próprio das pragas, altera o biótopo, neste caso acidifica o solo, para facilitar o seu 

próprio desenvolvimento, afastando eventuais ocupantes. Como o freixo (ao lado do 

pinheiro-bravo) prefere solos de pH neutro, sendo muito sensível a solos ácidos, a 

Corpabrotus edulis é seu antagonista (linha azul escura). 

 

A Hakea sericea (canto inferior esquerdo) é uma pequena árvore perene de folhas que 

picam muito e, por isso, chamamos-lhe espinheiro-bravo ou háquea-picante. Ela reduz 

a quantidade de água disponível, aumentando a probabilidade de incêndio florestal 

(https://invasoras.pt/).  Compete (linha rosa) com o pinheiro-bravo potenciando os 

seus efeitos de destruição da mata. 

https://invasoras.pt/
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As restantes relações bióticas serão exploradas na Teia de Relações Bióticas, em área 

invadida em Anexo.  

2- Material E Métodos 

Começámos a desenvolver este projeto no âmbito da componente da Cidadania e 

Desenvolvimento em transversalidade com as disciplinas de Português e de Biologia e 

Geologia.  Aproveitando a oportunidade de celebrar e homenagear o 4º centenário da 

morte de Francisco Rodrigues Lobo, fomos interpeladas a refletir sobre a paisagem 

bucólica autóctone descrita na sua poesia, em confronto com a presente paisagem 

modificada, ou seja, com os ecossistemas e biocenoses, tal como os conhecemos hoje. 

Para profundar o tema, justificando a nossa participação neste Concurso Jovens 

Cientistas, decidimos pedir ajuda à professora de Português, Judite Ferreira, que é, na 

nossa escola quem está a trabalhar nas comemorações, junto da Câmara Municipal de 

Leiria. Esta professora ajudou-nos a interpretar os poemas, e fez a revisão final do 

produto obtido nessa matéria. 

Contámos ainda com a colaboração do professor de História, José Vitorino Guerra, 

antigo docente da nossa escola, que nos forneceu informação acerca da vida de FRL, 

ajudando-nos a contextualizar a sua obra. 

Por fim, fomos junto da vice-presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dra. Anabela 

Graça, que detém os pelouros da cultura, educação, ensino superior e ciência, que nos 

informou sobre todas as atividades que decorreram em Leiria, no âmbito da celebração 

de FRL. Por fim, tivemos ajuda de uma professora universitária do Instituto Politécnico 

de Leiria, professora Paula Ferreira.  

No que toca à caracterização dos ecossistemas e relações bióticas, contámos com a 

orientação da nossa professora de Biologia e Geologia, Isabel Vieira, coordenadora do 

Clube Ciência Viva. Plantámos e pusemos a germinar sementes de pinheiros bravos 

para replantar a Mata Nacional de Leiria ardida, em vasos na nossa escola. Estudámos a 

anatomia das folhas dos pinheiros bravos, as suas qualidades na captação de CO2 em 

regime de stress hídrico, próprios de solos dunares expostos a ambientes hipersalinos, 

a impossibilidade metabólica de conversão noutros regimes de fotossíntese para 

aumentar a produção de biomassa, as tipologias de alimentação xilémica a partir dos 

solos onde a MNL está instalada. Investigámos as variantes sazonais dos biótopos 

locais. Trabalhámos o tema das matas em equilíbrio ecossistémico para a mitigação do 

problema das alterações climáticas. Visitámos os lugares e é por isso que podemos 

apresentar as imagens da MNL (em anexo). 

Os produtos finais (Pitch e pósteres) que apresentamos a este concurso, sintetizam 

muitas informações que fomos recolhendo. Outras não cabem aqui, mas podemos falar 

sobre elas, na Mostra Nacional de Ciência. 
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3 – Resultados 

São seis os produtos que resultaram do nosso estudo investigativo, ao longo dos 2º e 

3º períodos: 

- Um poster alusivo a um poema selecionado de Francisco Rodrigues Lobo, “Já Nasce o 

Belo Dia”, à sua interpretação e análise da composição poética, onde podemos 

encontrar referências a populações naturais ou autóctones, elementos que retratam a 

paisagem no séc. XVI e o sentimento bucólico que se vivia na época;  

- Um póster que apresenta uma teia de relações interespecíficas, entre as espécies 

autóctones e/ou referidas nos poemas de FRL; 

- Um póster que apresenta uma teia de relações interespecíficas entre populações que 

atualmente dominam a MNL, muitas delas exóticas e invasoras, que estão a perigar o 

equilíbrio ecológico, permanentemente posto em causa pelos incêndios em linha com 

as alterações climáticas em curso; 

- Um pitch do projeto a concurso; 

- Meia centena de árvores naturais ou autóctones que, em janeiro, pusemos a germinar 

em vasos, nos laboratórios da nossa escola. Em junho, foram transplantadas para 

espaços naturais adequados. A nossa ação foi registada na plataforma PlantED do 

Climate Action Project. 

4 – Discussão/Conclusão 

Tendo em conta os testemunhos antigos, como as obras literárias de Francisco 

Rodrigues Lobo, constatamos que ocorreram alterações drásticas na paisagem 

autóctone, no espaço à nossa volta. A perspetiva de FRL difere muito da que nós 

(jovens cientistas) temos da MNL, que se encontra modificada pela presença de 

espécies exóticas, algumas de características invasoras, ao abate de espécies 

autóctones não replantadas e aos incêndios florestais. 

O poeta que damos a conhecer, Francisco Rodrigues Lobo, manifesta ao longo das 

suas obras um fascínio pela flora e fauna autóctone. Sabemos dele que se interessava 

por botânica e que amava Leiria. Amava o Rio Lis e o Lena, os seus campos e vales, 

toda a fauna e flora que povoavam Leiria e constituíam a paisagem bucólica que lhe 

servia como “musa” da sua obra. 

O incêndio de 2017 abalou profundamente as gentes e a memória histórica da nossa 

região. Nesse dia 15 de outubro, a MNL reduziu-se para menos de 14% da sua área 

total.  Ainda hoje são brutais as marcas desse dia. 

Quando um ecossistema que alberga tamanha diversidade como a MNL, sofre um 

incêndio florestal, toda a biocenose é afetada. Uma tragédia desta natureza, leva ao 
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desequilíbrio profundo nas relações entre as populações bióticas, favorecendo umas e 

desfavorecendo outras; infelizmente favorecendo as invasoras, potenciando o 

aparecimento de pragas, e desfavorecendo as autóctones. Entre as espécies que 

estabelecem comensalismo, se uma delas sofre um decréscimo populacional, também 

a outra ficará prejudicada. Os efeitos "bola de neve" sucedem-se uns a seguir aos 

outros. No fim, sabemos que se não agirmos em favor da reconstrução e conservação 

de uma mata equilibrada, os incêndios virão outra vez, daqui a pouco tempo. 

Por todos os motivos listados, já não nos é possível perspetivar a Mata do Rei, como 

FRL a conheceu, mas está ao alcance da nossa geração, e de todos nós, fazer a 

diferença:  replantar as espécies autóctones, conhecer, cuidar e preservar a Mata, 

relacionarmo-nos intimamente com ela com base no conhecimento científico e na 

memória recuperada, vincularmo-nos a ela com a alegria que retiramos das atividades 

ao ar livre, desportivas e de lazer, garantir a manutenção e limpeza da mata, 

revalorizando a biomassa que cai ao chão. 

Desenvolver este projeto, significou para nós uma oportunidade de conhecer a obra de 

Francisco Rodrigues Lobo, de recuperar a memória da Mata do Rei e os seus elementos 

inspiradores, de conhecermos aspetos da anatomia e da fisiologia das agulhas dos 

pinheiros e da resiliência das árvores que vivem sobre as areias da nossa costa,  de nos 

consciencializarmos sobre a importância da Mata do Rei e de querer reduzir todos os 

impactes negativos que incêndios como o de 2017 podem ter nas dinâmicas 

ecossistémicas da região, em particular na relação entre as espécies que partilham a 

mata connosco e que lhe dão o equilíbrio que a ciência quer criar, a beleza que 

emociona os poetas e o valor que é o da vida.  
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5- Referências Bibliográficas 
Professor Hermano Saraiva, https://www.youtube.com/watch?v=bmeWqxGwYOQ 

https://invasoras.pt/ 

https://jb.utad.pt/ 

Corte na Aldeia e Noites de Inverno 

https://asenhoradomonte.com/2016/09/09/camarinha-uma-baga-que-poucos-

conhecem/ 

https://pinhaldorei.net/ 

https://lusografias.wordpress.com/2015/08/23/francisco-rodrigues-lobo-ja-nasce-o-

belo-dia/ 

https://www.infopedia.pt/$francisco-rodrigues-lobo 

https://www.portaldaliteratura.com/autores.php?autor=132 

Carla Machado dos Santos, Imitação e Retórica em Corte na Aldeia de Francisco 

Rodrigues Lobo 

https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/17824.pdf 
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